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มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา - อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน 
โอร์ทิเซย – น่ังกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบเบรียส – เวอร์เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ 

คอร์ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้ 
เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล

เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี - มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย 
น่ังรถไฟชมหมู่บ้านท้ังห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว - มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า                                        

ก าหนดการเดินทาง 
17-26 ม.ค.//14-23 ก.พ./20-29 มี.ค.//27 มี.ค.-05 เม.ย.//08-17 เม.ย.//12-21 เม.ย.//29 เม.ย.-08 พ.ค.//15-24 พ.ค. 

29 พ.ค.-07 มิ.ย.//19-28 มิ.ย.//01-10 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค.//09-18 ส.ค.//18-27 ก.ย.//04-13 ต.ค.//21-30 ต.ค.  2563 
(กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
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วันที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย(เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 
วันที่2  มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา  
 อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน – ชมเมือง 
00.35 ออกเดินางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940 
07.10 เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
 จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุ

กว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่ย่ืนออกไป ใน
ทะเลสาบการ์ด้า  ซ่ึงมีความยาวกว่า 55กิโลเมตรเมืองน้ีจึงถูก
ขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบ ให้ทุกท่านไดช้มเมืองเก่าที่แสนสวยงาม 
มีร้านค้าและ ร้านขนมอยู่มากมาย เก็บภาพป้อมปราการประจ า
เมือง ที่เป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมัยยุคโรมนั น าท่านล่องเรือชม
ความงามของทะเลสาบเกรดา บรรยากาศของทะเลสาบที่ตดักบั
แนวหน้าผาของทิวเขาเซาท์เทิร์นแอลฟ์ ไดเ้วลาสมควรอิสระทุก
ท่านเดินเล่นชมเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายน้ี 

คุณจะทึ่งในความย่ิงใหญ่ของขุนเขาอีกคร้ังระยะทางไม่ไกลมาก
แต่เราจะค่อย ๆ ซึมซบับรรยากาศที่หาไม่ไดท้ี่ไหนอีกแลว้ในโลก
น้ี เทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomite) ได้รับการประกาศให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 2009 ลกัษณะภูมิประเทศ
เป็นหน้าผาสูง สลับกับหุบเหวลึก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
บริเวณหมู่ บ้านวัล ดิ ฟุนส์ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 
และสถาปัตยกรรมของหมู่บ้าน ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ฉาก
หลังเป็นภูเขาอันย่ิงใหญ่เบื้องหน้าของเราเป็นหมู่บ้าน Villnöß 
(Val di Funes) แสนสงบ และน่ารัก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของธรรมชาติ บริเวณที่ตั้งโบสถ์ Santa Magdalena อัน
เป็นเอกลกัษณ์ ในยามอาทิตยอ์สัดง แสงแดดทองละเลียดริมหน้า
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ผา ฉากเบื้องหนา้เป็นโบสถแ์ละหมู่บา้นอนัแสนสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกบัช่วงเวลาแสนพิเศษน้ี จากนั้น
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัเมืองโบลซาโน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พักที่:  Four Points Sheraton Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่3  โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ  ทะเลสาบเบรียส 
 เวอร์เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ  
เช้า บริการเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า ณ เมืองโอร์ทิเซย ผ่อนคลายกับธรรมชาติที่งดงาม น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิว 

แอล์ป เดอ ซูสซิ (Alpe di Siusi) เป็นอีกหน่ึงจุดชม
วิวที่สามารถเห็นความย่ิงใหญ่อลงัการของกลุ่มเขา
ใน Dolomite ไดอ้ย่างชัดเจนมีเวลาให้ท่านเก็บภาพ
ความงดงามของธรรมชาติอย่างจุใจได้เวลาสมควร
ออกเดินทางชมความงามแห่งโดไมท์กันต่อ ใน
เส้นทางสวยๆ ชมเมืองเล็กๆ เพราะเราเช่ือว่า ความ
สวยงามระหว่างทางนั้นน่าจดจ าไม่น้อยแวะถ่ายรูป
กนัไปตลอดทาง ผ่านชมทะเลสาบ เบรียซ (Braies) 
ที่ ตั้ งอยู่ ใน เขตอุท ยานแห่ งชาติ   Fanes Sennes 
Braies ตามต านานกล่าวว่าที่ น่ีเป็นที่อยู่อาศัยของ
ยกัษ์ ที่คอยคุ้มครองเหมืองทองค าใต้พิภพ เดินทาง
ถึงหมู่ บ้านเวอร์เซียโก ดิ  โซปรา (Versciaco di 
Sopra) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านโดยสารกระเช้า ขึ้น สู่จดชมวิว เฮล์ม

(Helm) ชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมท์จาก
บริเวณ  Helm Restaurant ที่ท่านจะประทับใจมิ รู้
ลืม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติ และฟาร์ม
เลี้ ยงสัตว์ที่ท าจ าลองไวต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดมัเปซ 
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โซ เมืองแสนสวยในหุบเขาที่มีช่ือเสียงโด่งดงัมายาวนาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่:  Sport Hotel Cortina / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่4 คอร์ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ไดเ้วลาสมควรมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกบัความงดงามของตวัเมืองไดเ้วลาสมควรน าท่าน

เดินทางสู่แควน้เวเนโต แวะชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน่ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร 
มีความลึกกว่า 5 เมตร สัมผสัอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่านไดช้มความสวยงามของทะเลสาบ
อนักวา้งใหญ่ ที่ใส เป็นเงาสะทอ้นเห็นวิวเขาลดหลัน่ไปมา อนัมีฉากหนา้เป็นโรงแรมสีเหลืองตดักนักบัฟ้า
ครามสวยจบัใจ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองเมนูพิเศษสปาเก็ตตี ้กุ้งมังกร (Lobster Spaghetti)  
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็น

จุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสไดรั้บฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 
Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง 
(The City of Light) เรือน าท่านเดินทางเขา้สู่“เกาะ
ซานมาร์โค ” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส พร้อมน า
คณะเดินทางเข้าสู่บ ริเวณ “จตุ รัสซานมาโค” 
ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วิค
เตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ“ สะพานถอน
หายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่ เช่ือมต่อกับ
พระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของจตุรัส
ดา้นหน้าพระราชวงัดอร์จ อันเป็นที่ประทับของ
เจา้เมืองเวนิสในยคุที่ยงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบ
เซ็นไทน์ที่  “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก อิสระเลือกช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิด อาทิ 
Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ” สินคา้พ้ืนเมืองอนัเลื่องช่ือ อิสระให้
ท่านเดินเที่ยวชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมที่“สะพานเรียลอลัโต”้ 
ท าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังเมสเต ้ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  NH Hotel Venice Mestre / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
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วันที่5   เวนิส – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano 
 ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti) น าท่านเดินชมบริเวณปราสาทวาร์ราซาโน 

(Castle of Verrazzano) ตัวปราสาทตั้ งอยู่ใจกลาง
ของพ้ืนที่ Chianti Classico เร่ิมตน้ปราสาทเป็นของ
ชาวอิทรุสกนั ซ่ึงเป็นเคยที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมนั 
ไร่อ งุ่นที่ ตั้ งอยู่ใน  Verrazzano มีการระบุไว้ใน
เอกสารที่มีอายุย้อนหลังไปถึงปี  ค.ศ. 1100 ตัว
ปราสาทไดผ้ลดัมือเขาครอบครองโดยหลายตระกูล 
ค.ศ.1958 ครอบครัว Cappellini เข้าครอบครอง
ปราสาท และบูรณะวิลล่าและสร้างใหม่ โดยดูแล
ไร่องุ่นตามแบบโบราณ ไม่ใช้สารเคมี(Organic 
Wine) ท าให้มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  
*** น าท่านเขา้สวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ที่
เต็มไปดว้ยถงัไมโ้อ๊ก หลายร้อยถงัที่วางเรียงราย ให้ท่าน ไดชิ้มรสชาติอนักลมกล่อมของไวน์เชียนติ อยา่งจุ
ใจ *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ภายใน ไร่ไวน์ Castello of Verrazzano  
 Menu Starter and Bruschetta  
 Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the Greve Valley,  
 Main Course  
 Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the garden and white beans 
 Dessert 
 Cantuccini (almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee 
 ไวน์ชนิดต่างๆ ที่ท่านจะได้ชิม 
 Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva DOCG 
 Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC 
 *** หากไวน์บางชนิดหมดหรือ ไม่ได้ตามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ณ ภัตตาคาร *** 

http://www.followmeholiday.com/
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บ่าย ได้เวลาสมควรท่านท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองที่
มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 น าท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า น าท่านชม “จตัุรัสเพียซซ่าซิน
ยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดด
เด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มา
เรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดม
ขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอ
เรนซ์ จากนั้ นออกเดินทางเข้าสู่ใจ
กลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” 
โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ึงใช้เป็นสถานที่ฝัง
ศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแอง
เจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินช่ือ
ดงัของเมือง ชมจตัุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
อยา่งมาก เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของรูปป้ันเดวิด อนัเป็นผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ น าท่านขึ้นชม
วิวตวัเมืองฟลอเรนซ์ ณ จตัุรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo) ที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติกบัศิลปินไม
เคิล แองเจโล่ มีรูปป้ันเดวิสเป็นเอกลกัษณ์ตั้งอยูจุ่ดศูนยก์ลางของจตุัรัส  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก:  Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่6 ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคาน ีมอนเตริคจิเน่ 
 เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งทอสคานี  แควน้ทอสคานี เสมือนเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของ
ประเทศอิตาลี มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพนัธ์ุไดห้ลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว ์ที่มีคุณภาพอยู่
มากมายหลาย น าท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านมอนเตริคจิโอนิ 
(Monteriggioni) (60 กม.) เป็นเมืองหนา้ด่าน อนัเก่าแก่ตั้งแต่
ยุคกลางของเมืองเซียน่า แควน้ทอสคานี มีก าแพงล้อมรอบ
ตวัเมือง ตั้งอยูบ่นเนินธรรมชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1214 ใน
อดีตเมืองน้ี เป็นแนวหน้าในสงครามกับ  เมืองฟลอเรนซ์  
ก าแพงรอบตวัเมืองมีหอคอย 14 แห่งตั้งอยู่บนฐานส่ีเหลี่ยม
จตัุรัส มีประตูทางทิศเหนือ Porta Fiorentina เปิดสู่ฟลอเรนซ์ 
และทางทิศใต้อีก Porta Romana หันหน้าไปกรุงโรม ถนน

http://www.followmeholiday.com/
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สายหลักภายในก าแพงเช่ือมต่อทั้ งสองประตูเข้าด้วยกันเป็นเส้นตรง กลางเมืองมีจัตุรัส Piazza Roma 
บา้นเรือนส่วนใหญ่สไตลเ์รเนสซองส์ (เคยเป็นเจา้ของขุนนางทอ้งถิ่นพ่อคา้ที่ร ่ารวยและผูดี้) เก็บภาพความ
สวยงาม น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า(ระยะทาง 40 ก.ม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่าไดรั้บเลือก
โดยองคก์ารยเูนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า 
สเต๊ก (Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของแคว้น ทัสคานี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะย่างเนื้อทั้งก้อนแล้วมา 
บรรจงแล่ให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหารขณะที่ยังร้อนอยู่  (ท่านใดไม่
ทานเน้ือววักรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยน
เมนูเป็นหมูแทน) 

บ่าย น าท่านชม จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ซ่ึงได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคยเป็น
บา้นของาลิโอนักแข่งมา้ที่มีช่ือกระฉ่อนที่สุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ที่ไดช่ื้อว่าสวยแปลกตา
เพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู ่ดา้นหนา้ศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง 
บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นที่อยูอ่าศยัและร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค 
น ้าพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ที่น่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมาก จากนั้นน าท่าน 
ออกเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน(San Gimignano) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มีก  าแพงลอ้มรอบอยูร่ะหว่าง
เมืองฟลอเรนซ์และเมือง Siena มีช่ือเสียงดา้นสถาปัตยกรรมยุคกลางที่น่าทึ่ ง และหอคอยที่สูงขึ้นจากส่ิง
ปลูกสร้างอื่นๆ เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญ  ท าให้เห็น
ทัศนียภาพสวยงามอันน่าประทับใจของเมือง จาก
เส้นทางโดยรอบ โดยเร่ิมตน้จากขุนนางประจ าเมืองได้
สร้างหอคอยขึ้ นราว 72 แห่งเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความมั่งคั่งและอ านาจของพวกเขา แม้ว่าปัจจุบันจะ
เหลืออยู่เพียง 14 หอคอยเท่านั่น เมืองซานจีมิญญาโน 
ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การ 
UNESCO ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เมืองท่านเข้ามาในเมือง
ซานจีมิญญาโน เสมือนท่านไดย้อ้นเวลากลบัไปในยุคกลางอยา่งแทจ้ริง / น าท่านเดินรทางสู่เมืองลา สเป
เซีย 

 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก:  NH Hotel La Spezia / หรือระดับใกล้เคียง 
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วันที่7 ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านน่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ต้ังอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของ
อิตาลี  CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้ า
ดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้าน
ห้ า แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่  MONTEROSSO AL MARE, , 
CORNIGLIA, MANAROLA แ ล ะ 
RIOMAGGIORE โดยทั้ งห้าหมู่บ้าน น้ีมี หุบ เขา
ล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติฯ และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกอ้ีกดว้ย แวะชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลัน่กันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วย
ตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่ง
หน่ึงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางโดยรถ
โคช้ปรับอากาศ สู่เมืองเซนต ์มาการิตา   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านลงเรือสู่เมืองพอร์โตฟิโน (นั่งเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน น าท่านเดินเล่น

เที่ยวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึง
ตั้ งอ ยู่ ใน เข ตจั งห วัด ข อ ง เจนั ว  ที่ ถู ก
ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" 
ส าหรับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้ เมืองเล็กๆ ที่
แสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ย
ดว้ยบ้านเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียด
กนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวที่
มี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเต็มไปหมด เก็บภาพโบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 
โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร ได้เวลาสมควรน าท่านออก
เดินทางกลบัไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเจนวั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก   

พักที่:  Holiday Inn Hotel Genova / หรือระดับใกล้เคียง 
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วันที่8  เจนัว – Serravalle Designer Outlet – มิลาน ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซอร์ราวาเล เอ้าท์เล็ท (Serravalle Designer Outlet) เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม

มากมายในราคาพิเศษ เช่น Armani, Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo Boss, 
L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio 
Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบ

แห่งแควน้ลอมบาร์ดี น าคณะเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทสฟอร์เซส
โก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ีได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูล
วิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พ  านักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ 
ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้ าพุที่
โพยพุ่งบริเวณดา้นหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่านเก็บภาพ “มหา
วิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้น
ดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา้ 
รายลอ้มดว้ยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีเวลาให้ท่านไดเ้ลือก
หาซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมายที่ “ แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่2 ” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคาร
หลงัคากระจกโครงเหล็กพ้ืนโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั 
เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
บนถนนมองท ์นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารไทย  

พักที่:  NYX Milan Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่9  มิลาน – สนามบิน – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา 
14.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG937 

วันที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.10 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ม.ค-ม.ีค. 2563 87,900 87,900 83,900 19,900 

เทศกาลสงกรานต์ 2563 97,900 97,900 93,900 19,900 

29 เม.ย.-08 พ.ค. 2563 92,900 92,900 88,900 19,900 

พ.ค.-มิ.ย. 2563 89,900 89,900 85,900 19,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 19,900 

ก.ย.-ต.ค. 2563 92,900 92,900 88,900 19,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิ ต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ   
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์** หากท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป  
 บริการน ้าดื่มบนรถทวัร์ตลอดการเดินทาง (วนัล่ะ 1 ขวด)  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ้่าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภั ย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษัท

จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่น
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
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-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ท้ังนี้ขึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิ น 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง 
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
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 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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